
 الـســيــرة الـذاتـيــة 

 بيان عوض الطلح        : االســــــم

 انث   الجنس :  سعودي  الجنسية : 

 الحالة االجتماعية:  

 تاريــــخ الميالد:    الطائف  مكان الميالد: 

 :  نجران   العنوان الحالي

 : كلية العلوم اإلدارية الكلية التابع لها

 إدارة األعمال  القــسـم: 

 المؤهالت العلمية : 

 . م2020،  ز عبد العزيالمعلومات، جامعة الملك ماجستير إدارة 

 . م2011، جامعة الطائف ،اإلداريةبكالوريوس نظم المعلومات 

 

 نظم المعلومات اإلدارية   التخصص الدقيق: 

 معيدة  المرتبة العلمية: 

ي واألكاديمي  التاريــــخ 
 :  الوظيف 

 . اآلن –م  2013 ،معيدة، جامعة نجران

 

 المنح والجوائز المحلية أو العالمية:   

 األنشطة األخرى وعضوية اللجان: 

فة وحدة التطوير والجودة بالكلية.  •  مشر
•   

  لجنة الجودة  عضوة ف 
 المؤتمرات والندوات: 

نت األشياء )  م. 2018(، الرياض ،  Internet of Thingsمؤتمر انير

،  ز (، كلية العلوم واآلداب اإلنسانية بجامعة الملك عبد العزي1لطالب الدراسات العليا، ملتقر باحثون )ملتقر الفعاليات العلمية األول 
 م. 2018

 



ي الخاص بالجامعة
ون  يد االلكبر  البر

baaltalhi@nu.ede.sa 

 

 

 

 الدورات التدريبية : 

 م 2020ساعات تدريبية، معهد اإلدارة العامة،   3دورة أساسيات أمن المعلومات، بواقع  •

  بأقل التكاليف، الهيئة العامة  •
ون  ة والمتوسطةدورة التسويق اإللكير  م. 2020، للمنشآت الصغير

، بواقع  •  
 م. 2020  ساعات تدريبية، مركز النبالء الشامل للتدريب، 5دورة الذكاء العاطق 

ونية الحديثة، بواقع  •  م. 2019ساعات تدريبية، مركز التقنية الحرصية للتدريب،   9دورة التجارة اإللكير

، عمادة شؤون المكتباتدورة تطبيقات الهواتف الذكية والبحث  •  م. 2019، ز عبد العزيجامعة الملك ب العلم 

 م. 2018ساعة تدريبية، مركز جيل التقدم للتدريب،  12دورة مهارات اإللقاء والتقديم، بواقع  •

 م. 2018، ز عبد العزيدورة إدارة الوقت لطالبات الدراسات العليا، عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك  •

، مركز وسم لالستشارات والتدريب ،  دورة المعلم الم •  . م2018ؤثر والمتمير 

  للجودة بالمملكة،  دورة  •
  العملية التعليمية وفق النظام الوطث 

ساعات تدريبية، عمادة التطوير   10بواقع معايير الجودة ف 
 . م 2013والجودة بجامعة نجران، 

  للمؤهالت،دورة  •
  ظل اإلطار الوطث 

امج ف  ساعات تدريبية ، عمادة التطوير والجودة بجامعة نجران،    10 بواقع  تصميم الير
 . م2013

 :  دورات المكتبة الرقمية السعودية حضور مجموعة من •

 بناء األفكار البحثية -
 دورة تحويل البيانات الضخمة إىل قيمة مضافة -
نت - جاع لمصادر المعلومات عىل شبكة اإلنير  مهارات البحث واالسير
افيةمهارات كتابة البحث  -  العلم  بطريقة احير
  المصادر الرقمية -

 أهمية أمن المعلومات ف 
 

 التدريــس )المقررات(:  

 أصول اإلدارة  •

 مدخل علم اإلدارة  •

 مهارات التعلم والتفكير والبحث  •

اتيحر   •  التخطيط االسير

 نظم المعلومات اإلدارية  •

 إدارة األعمال المكتبية والسكرتارية.  •

 

 دال يوج :  والمؤلفـــاتالبحوث  

mailto:baaltalhi@nu.ede.sa

